
  

 

Република Србија  
Општина Косјерић 

Општинска управа 

 
Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 
 +381 (0) 31 78 14 60    

e-mail: nacelnik.uprave.kosjeric@gmail.com 

 Број: 404 – 6/2016 
25.01.2016.године 
К О С Ј Е Р И Ћ 

 
КОСЈЕРИЋ 

 
 

 
 ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуде;- 
 

У прилогу акта, достављамо Вам образац понуде са техничком спецификацијом 
услуга - послуживања пића и напитака за потребе органа општине Косјерић, као и 
образац изјаве о испуњавањуусловаи модел уговора. У складу са истим потребно је да 
нам доставите понуду на обрасцима који су у прилогу позива. Сви обрасци морају бити 
попуњени, потписани и печатом оверени. 
 Понуду доставити у затвореној коверти на адресу Општине Косјерић, Ул. Олге 
Грбић 10, са назнаком: ,,Понудазанабавку услуга послуживања пића и напитака- НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

 
 Рок за достављање понуда је петак 29.01.2016. године до 11,00 часова. 
 
 Отварање понуда ће се спровести у петак 29.01.2016. године у 12,00 часова. 
 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“, с тимштосе у 
обзирузимаценабез ПДВ-а.  

У случајудадваиливишепонуђачаимајуистуцену, 
предностћеседатипонуђачучијајепонудапрвапристигла. 

 
У 

поступкуотварњапонудамогуактивноучествоватисамоовлашћенипредставниципонуђача. 
Акојеподнетанеблаговременапонуда, 

наручилацћејепоокончањупоступкаотварањаблаговременихпонуда, 
неблаговременупонудувратитинеотворенупонуђачу, 
узназнакудајеподнетанеблаговремено. 

Понуђачимакојинебудуучествовали у 
поступкуотварањапонудабићедостављензаписник о отварањупонуда, најкасније 3 
данаодданаотварања. 
 Одлуку о доделиуговорадонеће председник општине Косјерић, у рокуод 3 
данаодданаотварањапонуда. 
Уговор о набавци ће закључити председник општине Косјерић са најповољнијим 
понуђачем којем је уговор додељен, у рокуод 3 данаодданадоношењаодлуке о 
доделиуговора. Уговорпроизводиправнодејствоодданаобостраногпотписивања, а 
уговорнеобавезетрајутримесеца. 

Комуникација између понуђача и наручиоца врши се искључиво писаним 
путем. 

Контакт особа: Јелица Тодоровић,   
Број факса : 031/781-441  
Е - mail адреса:ekologija@kosjeric.rs 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ, 

                                                                                                    Душко Ђорђевић 
 

mailto:sportiomladina@kosjeric.rs


 



 
 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

 
 

1. Свакодневне услуге које се обављају у току редовног радног времена органа 

општине Косјерић у Косјерићу, Ул. Олге Грбић 10, радним данима од 7,00 до 

15,00 часова: 

 

 

 Справљање и служење топлих и хладних напитака  

 Пријем и одлагање материјала неопходног за рад (кафа,чај,шећер, сокови, вода итд.) 

 Одржавање хигијене у кухињи (прање посуђа, чишћење решоа, фрижидера, 

судопере, кухињских елемената,брисање подних површина) и у бифеу (брисање 

столова и столица подних и зидних површина) 

 Брисање улаза и ходника; 

 Прикупљање отпада, прање корпи и изношење смећа до контејнера; 

 

2. Месечне услуге које се обављају у току редовног радног времена органа 

општине Косјерић у Косјерићу, Ул. Олге Грбић 10, радним данима од 7,00 до 

15,00 часова: 

 

 Брисање грејних тела (радијатора); 

 Брисање утикача, прекидача; 

 Брисање прозора, врата и дрвених облога; 

 

Пића и напитке, као и прибор и хемијска средства за одржавање хигијене 

обезбеђује наручилац услуга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Цена услуга по радном сату без ПДВ-а  
 

 

Цена услуга по радном сату са ПДВ-ом 
 

 

Укупна цена за три месеца без ПДВ-а   
 

 

Укупна цена за три месеца са ПДВ-ом  
 

 

Рок и начин плаћања 
 

45 дана од дана достављања рачуна, 
на текући рачун извршиоца услуга 

 

Рок важења понуде  
(не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 
 

 
......... дана од дана отварања понуда 

 

Динамика извршења услуге  
 

Услуге ће се извршавати сваког 
радног дана од 07,00 до 15,00 часова 

Место извршења услуга 
 

На адреси наручиоца, у Косјерићу, Ул. 
Олге Грбић 10 

  
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  



 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, 

 У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
Понуђач  _____________________________________________ у поступку набавке услуга 
послуживања пића и напитака за потребе органа општине Косјерић број 2.2.4/2016, испуњава 
све услове из чл 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане у позиву и техничкој 
спецификацији  за предметну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) и 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у 
време подношења понуде; 

5) Понуђач ће за послове послуживања пића и напитака за потребе органа 
општине Косјерић ангажовати лице у радном односу, са најмање две године 
радног искуства на истим или сличним пословима и да приликом формирања 
цене поштовати минималну цену рада од 121,00 динара („нето“), по радном 
сату, коју је утврдила Влада Републике Србије Одлуком о висини минималне 
цене рада за период јануар-децембар 2016. године („Службени гласник РС“, 
број 79/2015). 

 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 



НАПОМЕНА:Понуђачисудужнипопунитипараметреизпонуде, 
оверитисвакустранумоделауговора и 
потписатиисти,чимепотврђујудасеслажусањеговомсадржином. 
 Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне 
набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

Република Србија  
Општина Косјерић 

 

 
Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 
 +381 (0) 31 78 14 60    

e-mail: predsednik@kosjeric.rs 
Број: 404-6/2016 
………….. 2016. године 
К О С Ј Е Р И Ћ 
 
 

УГОВОР 
 

о пружању услуга послуживања пића и напитака за потребе органа општине 
Косјерић 

 
 
Закључен између: 
Општине Косјерић, Олге Грбић број 10, Матични број 07357826, ПИБ 101090852, текући 
рачун  840 – 111640-52, Управа за трезор, Телефон 031/ 781 – 460, Телефакс 031 / 781- 
441,  коју заступа председник општине Косјерић,Милијан Стојанић,  с једне стране, (у 
даље тексту: НАРУЧИЛАЦ), 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ), 
 
 
Основ уговора:  
 
Набавка број:2.2.4/2016 
 
Број и датум Одлуке о додели уговора: 404 – 6/2016од…………2016. године. 
 
Понуда изабраног понуђача  број: …………..од…………2016.године. 

 
 
 



Члан 1. 
 

 НАРУЧИЛАЦ поверава, а ИЗВРШИЛАЦ, као најповољнији понуђач, изабран у 
поступку набавке на који се Закон не примењује, сходно члану 39. став 2. Закона о јавним 
набавкама -  Набавка услуга послуживања пића и напитака за потребе органа општине 
Косјерић број 2.2.4/2016прихвата обавезу да изврши услуге, према техничкој 
спецификацији из понуде под условима утврђеним овим уговором. 

 
Члан 2. 

 
 ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да услугуиз члана 1. овог уговора изврши у свему према 
важећим законским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који 
важе за ову врсту посла, правилима струке, спецификацији и прихваћеној Понуди 
ИЗВРШИОЦА број: .......... од ………2016. године. 

ИЗВРШИЛАЦје дужан да за послове послуживања пића и напитака за потребе 
органа општине Косјерић ангажује лице у радном односу, које има најмање две године 
радног искуства на истим или сличним пословима. 

ИЗВРШИЛАЦје дужан да поштује минималну цену рада од 121,00 динара („нето“), 
по радном сату, коју је утврдила Влада Републике Србије Одлуком о висини минималне 
цене рада за период јануар-децембар 2016. године („Службени гласник РС“, број 79/2015). 
 

Члан 3. 
 

 Цена услуга из члана 2. овог уговора утврђује се за све извршене услуге у току 
трајања овог уговора (три месеца) у укупном износу од _____________ динара без ПДВ-а, 
односно _____________ динара са ПДВ-ом. 
 У цену из става 1. овог члана урачунати су сви трошкови које ИЗВРШИЛАЦ има у 
пружању услуга које су предмет овог уговора. 
 Цена из става 1. овог члана утврђена је на основу усвојене Понуде ИЗВРШИОЦА,   
број  __________, од ___________. 
 

Члан 4. 
 
 Уговорена цена може се променити само услед дејства више силе која је од 
значаја за извршење уговореног посла или мера државних органа које имају утицаја за 
промену уговорене цене. 
 

Члан 5. 
 
 Плаћање по овом уговору НАРУЧИЛАЦће извршити у року од 45дана од дана   
испостављања рачуна, по извршеној услузи за претходни месец. 
 

Члан 6. 
 
 ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да услуге које су предмет овог уговора извршава од 
дана закључења уговора сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, у трајању од три 
месеца. 

 
Члан 7. 

 
Надзор над реализацијом овог уговора, испред НАРУЧИОЦА, вршиће радник Општинске 
управе општине Косјерић, кога ће посебним решењем одредити начелник Општинске 
управе. 



 
 
 

Члан 8. 
 
 СаставнидеоовогУговораје Техничка спецификација,Понуда ИЗВРШИОЦА број 
________од ____________и Одлука о додели уговора: 404–6/2016 од дана __.__.2016. 
године. 

Члан 9.  
 

 Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе 
уговорне стране и важи нареда три месеца. 

 
Члан 10. 

 
 На односе уговорних страна поводом извршења уговореног посла који нису 
уређени овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима и други прописи 
који се односе на уговорену врсту посла и плаћање. 
 

Члан 11. 
 

 НАРУЧИЛАЦ има право на једнострани раскид уговора уколико ИЗВРШИЛАЦ не 
испуњава своје обавезе, или их испуњава нестручно, несавесно или их обавља супротно 
интерсу НАРУЧИОЦА. 
 Уговор се раскида писаном изјавом са отказним роком од 3 дана од дана 
достављања изјаве, у којој мора бити наведен основ за раскид уговора. 
 Трошкове раскида уговора сноси она страна чијом кривицом је дошло до раскида 
уговора. 

 
Члан 12. 

 
 Уговорне стране овај Уговор закључују у међусобном поверењу и толеранцији, а 
ако и поред тога дође до спора, решаваће га споразумно у  духу добрих пословних 
односа. 
 У случају да се спор не може решити на напред наведени начин надлежан је 
стварно и месно надлежни суд – Привредни суд у Ужицу. 

 
Члан 13. 

 
 Уговор је сачињен у 4 примерка истоветног текста, од којих се по 2 примерка 
налазе код обе уговорне стране. 
 
 

 
ЗА ИЗВРШИОЦА,  ЗА НАРУЧИОЦА, 

  ПРЕДСЕДНИК 

  Милијан Стојанић 

   
 


